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 المتقدم دليل
 حقوق حماية قانون أحكام بموجب المحمي المعلوماتي المصنف إيداع لطلب المطلوبة والبيانات األوراق
 :6102 لعام/ 26/ التشريعي بالمرسوم الصادر المجاورة، والحقوق المؤلف

 
 :والتقانة االتصاالت وزارة في المعلوماتية المصنفات حماية دائرة في اإلجراء يبدأ

 :المطلوبة والبيانات األوراق
 من والغاية وصفته الثالثي، البيان طالب اسم يتضمن عتم ملا النموذج وفق معلومايت مصنف اعتماد طلب -

 .طلبه

 .قرص على نسخة كل ليزري، م مج قرص على وذلك املعلومايت املصنف من نسخ أربع -

 املرفق، املعلومايت املصنف وموضوع ملواصفات تفصيالا  يتضمن املعلومايت املصنف مواصفات بيان من نسختان -
 .الطلب مق م بتوقيع ممهورتان

 
 لطالب والتقانة االتصاالت وزارة في المعلوماتية المصنفات حماية دائرة ستسلمها التي والبيانات األوراق

 :به المرفقة للبيانات المعلوماتي المصنف مضمون ومطابقة دراسة بعد االعتماد
 من اا موقع الطلب، تق مي فيها جرى اليت وال قيقة والساعة اليوم تاريخ فيه مبيناا  معلومايت مصنف اعتماد بيان -

 .الوزير
 .الطلب صاحب من املق م املعلومايت املصنف مواصفات بيان من مصّ قة نسخة -
 .االعتماد ختم عليها تاا مثبّ  الطلب صاحب من املق مة املعلومايت املصنف من إلكرتونية نسخ ثالث -
 .معلل بقرار ذلك فيتم االعتماد طلب رد ما إذا -

 :مالحظة
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 تاريخ من واح  شهر م ة خالل والتقانة االتصاالت وزير إىل يتق م أن طلبه رد الذي االعتماد لطالب حيق
 تسجيل تاريخ من يوماا  عشر مخسة م ة خالل التظلم هبذا والتقانة االتصاالت وزير ويبتّ  طلبه، رد إبالغه
 .للتظلم الضمين الرفض مبثابة امل ة تلك خالل اإلجابة ع م وتعترب للوزارة، العام ال يوان يف التظلم

 
 :الثقافة وزارة في المجاورة والحقوق المؤلف حقوق حماية مديرية في اإلجراء تتمة

 :المطلوبة والبيانات األوراق
 .امل يرية يف عتم ملا النموذج وفق املعلومايت املصنف إي اعو  تسجيل طلب -
 اعتبارية شخصية اإلي اع طالب كان وإذا شخصيته، تثبت رمسية وثيقة أية أو الشخصية، البطاقة عن صورة -

 .املختص املرجع عن صادرة الشأن هبذا رمسية بوثيقة فيتق م
 للبيانات اإللكرتوين املضمون مبطابقة والتقانة االتصاالت وزير السي  من وّقعم معلومايت مصنف اعتماد بيان -

 .املق مة
نسختان إلكرتونيات من املصنف املعلومايت خمتومتان من دائرة محاية املصنفات املعلوماتية يف وزارة االتصاالت  -

 والتقانة.
 االتصاالت وزارة يف املعلوماتية املصنفات محاية دائرة من مص قة املعلومايت املصنف مواصفاتنسخة عن بيان  -

 .والتقانة
 احلق ملالك أو املصنف ملؤلف خاصاا  أو عاماا  خلفاا  كان إذا فيما اإلي اع طالب إىل احلق إليلولة املثبتة الوثائق -

 .اجملاور
 فعليه اخلاص، أو العام خللفهم أو اجملاورة، احلقوق أو املؤلف حق ملالك وكيالا  اإلي اع طالب كون حال يف -

 .هبم تربطه اليت الوكاالت تسلسل إبراز
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 :اتمالحظ

 ويتعه  طلبه يف الواردة املعلومات بصحة به يتعه  املعتم ، النموذج وفق تعه  على اإلي اع طالب يوّقع -
 .ذلك خيالف ما ثبوت حال يف واجلزائية، امل نية القانونية، اآلثار كافة بتحمل

 مالياا  رمساا  اإلي اع، وثيقة تسليمها عن  الثقافة وزارة يف اجملاورة واحلقوق املؤلف حقوق محاية م يرية تستويف -
 .ل يها املودعة املصنفات حفظ نفقات لقاء مقطوعاا 

 
 لطالب الثقافة وزارة في المجاورة والحقوق المؤلف حقوق حماية مديرية ستسلمها التي والبيانات األوراق
 :اإليداع

 .امل ير بتوقيع وممهورة خمتومة املعتم  وذجمالن وفق إي اع وثيقة  -
 .اإلي اع ختم عليها تاا مثبّ  الطلب مق م أودعها سبق اليت املعلومايت املصنف من نسخة  -
 


